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การจัดการเรียนการสอน E-learning 

 เป็นการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยใช้ร่วมกับเนื้อหาที่เป็นสื่อ

ประสม ร่วมกับระบบจัดการเรียนการสอน LMS ซึ่งผู้เรียนและผู้สอนใช้เป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสารกันโดย

มีส่วนประกอบที่ส าคัญ ได้แก่ ส่วนจัดการระบบ ส่วนของเนื้อหา การน าส่งเนื้อหา หรือการจัดการเรียน 

เครื่องมือช่วยจัดการเรียน การปฏิสัมพันธ์ และกระบวนการในการเรียน ท าให้ไม่มีขีดจ ากัดทางการเรียนใน

ระยะทาง เวลา และสถานที่ ท าให้ตอบสนองต่อความสนใจและความสามารถของผู้เรียนได้เป็นอย่างดี 

ข้อดีของการจัดการเรียนการสอน e-learning 

1. ยืดหยุ่นในการปรับเปลี่ยนเนื้อหา และ สะดวกในการเรียน 

การเรียนการสอนผ่านระบบ e-learning นั้นง่ายต่อการแก้ไขเนื้อหา และกระท าได้ตลอดเวลา เพราะ

สามารถกระท าได้ตามใจของผู้สอน เนื่องจากระบบการผลิตจะใช้ คอมพิวเตอร์เป็นองค์ประกอบหลัก 

นอกจากนี้ผู้เรียนก็สามารถเรียนโดยไม่จ ากัดเวลา และสถานที่ 

2. เข้าถึงได้ง่าย 

ผู้เรียน และผู้สอนสามารถเข้าถึง e-learning ได้ง่าย โดยมากจะใช้ web browser ของค่ายใดก็ได้ (แต่

ทั้งนี้ต้องขึ้นอยู่กับผู้ผลิตบทเรียน อาจจะแนะน าให้ใช้ web browser แบบใดที่เหมาะกับสื่อการเรียนการสอน

นั้นๆ) ผู้เรียนสามารถเรียนจากเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใดก็ได้ และในปัจจุบันนี้ การเข้าถึงเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

กระท าได้ง่ายขึ้นมาก และยังมีค่าเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตที่มีราคาต่ าลงมากกว่าแต่ก่อนอีกด้วย 

3. ปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัยกระท าได้ง่าย 

เนื่องจากผู้สอน หรือผู้สร้างสรรค์งาน e-learning จะสามารถเข้าถึง server ได้จากที่ใดก็ได้ การแก้ไข

ข้อมูล และการปรับปรุงข้อมูล จึงท าได้ทันเวลาด้วยความรวดเร็ว 

4. ประหยัดเวลา และค่าเดินทาง  

ผู้เรียนสามารถเรียนโดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องใดก็ได้ โดยไม่จ าเป็นต้องไปโรงเรียน หรือที่ท างาน 

รวมทั้งไม่จ าเป็นต้องใช้เครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องประจ าก็ได้ ซึ่งเป็นการประหยัดเวลามาก การเรียน การสอน 

หรือการฝึกอบรมด้วยระบบ e-learning นี้ จะสามารถประหยัดเวลาถึง 50% ของเวลาที่ใช้ครูสอน หรืออบรม 

จากประโยชน์ของ e-learning ดังกล่าวมาข้างต้น ท าให้สถานศึกษาหันมานิยมใช้ระบบ e learning ใน

การจัดการเรียนการสอนมากขึ้นรวมถึงมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมที่เล็งเห็นถึงความส าคัญในการพัฒนา

ศักยภาพของผู้เรียนผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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แนะน าระบบ NPRU LMS 

NPRU LMS เป็นระบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จัดท าขึ้น

โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนของอาจารย์และนักศึกษา  ใช้ระบบ Moodle (Modular 

Object-Oriented Dynamic Learning Environment) ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์ฟรี  ผู้ใช้สามารถสร้างบทเรียนแบบ

ออนไลน์ เผยแพร่เอกสาร และสื่อการเรียนการสอนในรูปแบบมัลติมีเดีย ที่ประกอบด้วย ภาพ ข้อความ เสียง 

ตัวอักษร และกราฟิก มีระบบปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน และผู้เรียนกับผู้เรียน  ทั้งแบบประสานเวลา 

และไม่ประสานเวลา ผ่านทาง chatroom หรือ webboard 

นอกจากนี้ยังสามารถสร้างแบบฝึกหัด แบบทดสอบ ที่หลากหลาย มีระบบการส่งการบ้าน สามารถเช็ค

เวลาเข้าเรียน ของผู้เรียนได้เสมือนอยู่ในห้องเรียนจริง อีกทั้งยังเป็นระบบ Free Open Source ที่ใช้งานกัน

อย่างแพร่หลายอีกด้วย 

ข้อดีของ Moodle ที่เหมาะสมกับการน ามาใช้จัดการเรียนการสอนบนเว็บ 

1. เป็นซอฟต์แวร์ที่ใช้สนับสนุนการเรียนการสอนโดยสามารถใช้เป็นสื่อหลักและสื่อเสริม เพ่ือส่งเสริมให้
ผู้เรียนมีประสิทธิภาพทางการเรียนสูงขึ้น 

2. ใช้งานง่ายทั้งส าหรับผู้ดูแลระบบ ผู้สอน และผู้เรียน 
3. มีมาตรฐาน e-learning และรองรับมาตรฐาน SCORM 
4. มีเครื่องมือที่ใช้สร้างแหล่งความรู้ และกิจกรรมแบบออนไลน์ครบถ้วน 
5. เป็นระบบที่สร้างความเชื่อมโยงทางวิชาการ 
6. มีเครื่องมือที่ช่วยในการประเมินผลการเรียน 
7. สามารถใช้งานได้ทั้งระบบปฏิบัติการ Windows และ Linux 
8. เป็น Open Source Software สามารถใช้งานได้ฟรี 
9. มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
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บทท่ี 1 การเข้าสู่ระบบและการออกจากระบบ 

1.การเข้าสู่ระบบ (Login) 

1.1 การใช้งานระบบ NPRU LMS สามารถเข้าใช้งานได้ที่ lms.npru.ac.th จะปรากฏหน้าจอดังรูป 

 

1.2 การใช้งานระบบ NPRU LMS นั้น จ าเป็นต้องสมัครระบบ SSO (Single Sign On) ก่อน เมื่อ

สมัครระบบ SSO แล้ว ทุกคนจะได้รับ username ในการเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ตและระบบสารสนเทศของ

มหาวิทยาลัยต่างๆ รวมถึงได้รับอีเมล์ของมหาวิทยาลัยโดยอัตโนมัติ วิธีการเข้าสู่ระบบให้คลิกท่ี เมนู “เข้า

สู่ระบบ” ที่มุมบนด้านขวามือ 

 

 

 

 

 

 

http://lms.npru.ac.th/
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1.3  ระบบจะขึ้นให้กรอก username และ password ดังรูป  

ใช้ Username และ Password ชุดเดียวกับการเข้าใช้งานระบบอินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัย (ระบบ 

Single Sing On)  

- ส าหรับอาจารย์เข้าใช้งานด้วย username และรหัสผ่าน ที่ใช้ส าหรับ login ระบบอินเทอร์เน็ต

ของมหาวิทยาลัย  

- ส าหรับนักศึกษาเข้าใช้งานด้วย รหัสนักศึกษา และรหัสผ่านที่ใช้ส าหรับ login ระบบอินเทอร์เน็ต

ของมหาวิทยาลัย  

 

1.4 เมื่อกรอก username และ password เรียบร้อยแล้ว คลิก “เข้าสู่ระบบ” 
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1.5 จะปรากฏหน้าแรกของ Moodle ซึ่งจะแสดงชื่อผู้ใช้ที่มุมบนขวามือ ดังภาพ 

 
 

1.6 กรณีท่ี login เข้าระบบครั้งแรก สิ่งส าคัญที่สมาชิกควรท าคือการกรอกข้อมูลส่วนตัว  
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1.7 ระบบจะแสดงส่วนที่กรอกข้อมูลส่วนตัว แบ่งเป็น 3 ส่วน คือ  

ส่วนข้อมูลทั่วไป กรอกข้อมูลที่จ าเป็นเฉพาะในช่องที่ขึ้นเครื่องหมาย “ * ” (ยกเว้นช่อง อีเมล์ให้คงไว้

เป็นอีเมล์มหาวิทยาลัย) 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.8  ส่วนรูปภาพ เราสามารถใส่รูปภาพของเรา ได้โดยการคลิกท่ี “User picture” 

 

 

 

 

 

1.9 จะปรากฏหน้าจอดังนี้ ให้คลิกท่ี         เพ่ือใส่รูปภาพ จะปรากฏหน้าต่างใหม่ขึ้นมา จากนั้น 

คลิก “Upload a file” 

 

 

 

 

 

 

 

 

1
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1.10 คลิก “Browse” เลือกรูปภาพที่ต้องการแล้วคลิก “Open” จากนั้นคลิก “Upload this file” 

 
1.11 จะปรากฏรูปภาพขึ้นมาในระบบ  

 
1.12 ส่วนความสนใจ สมาชิกสามารถระบุความสนใจในช่องรายการของความสนใจหรือไม่ระบุก็ได้ 

จากนั้นคลิกปุ่ม “อัพเดทประวัติส่วนตัว” จะปรากฏหน้าแสดงประวัติส่วนตัว 

 
 

1.13 เราสามารถแก้ไขชื่อ-นามสกุล และแก้ไขรูปได้โดยคลิกท่ีชื่อของสมาชิกท่ีมุมบนขวามือของหน้าจอ 

จากนั้นคลิกที่ “แก้ไขข้อมูลส่วนตัว”  

1
ด

ด

ด
1
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2
ด
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2. การออกจากระบบ (Logout) 

2.1  หลังจากท่ีผู้ใช้เข้าใช้งานระบบเรียบร้อยแล้ว หากต้องการออกจากระบบ เพ่ือความปลอดภัยของ

ข้อมูล สามารถท าได้โดยคลิกที่ค าสั่ง “ออกจากระบบ” ซึ่งอยู่ในต าแหน่งเดียวกับท่ีแสดงชื่อมุมบนขวามือของ

หน้าจอ  
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บทท่ี 2 การจัดการรายวิชา 

ผู้สอนสามารถเข้าไปจัดการรายวิชา สร้างเนื้อหาและกิจกรรมการเรียนต่างๆ ในระบบ NPRU LMS 

ในรายวิชาที่ผู้สอนแจ้งความประสงค์ขอเปิดรายวิชากับผู้ดูแลระบบเท่านั้น ผู้ดูแลระบบจะเป็นผู้ก าหนดสิทธิ์ให้

อาจารย์เป็นผู้จัดการข้อมูลเฉพาะในรายวิชาของตนเอง ผู้สอนหนึ่งคนมีสิทธิ์เป็นผู้สอนได้หลายรายวิชา แต่จะ

ไม่สามารถลบรายวิชาที่ตนเองได้รับสิทธิ์ หากต้องการลบหรือเพ่ิมรายวิชาต้องแจ้งผู้ดูแลระบบ หรือผู้สร้าง

รายวิชาเป็นผู้ลบให้   

เมื่อผู้สอนเข้าสู่รายวิชาของตนเอง จะมีเครื่องมือส าหรับจัดการรายวิชา โดยแสดงผลเฉพาะผู้สอน

เท่านั้น สมาชิกอ่ืนๆ เช่น ผู้เรียน ไม่สามารถมองเห็นเครื่องมือได้  

เมื่อผู้สอนเข้าสู่ระบบแล้ว สามารถเข้าไปจัดการรายวิชาโดยเข้าไปยังรายวิชาที่ได้รับสิทธิ์เป็นผู้สอนได้ 

ดังนี้ 

1. การเข้าสู่รายวิชา 

สามารถเข้าสู่รายวิชา เพื่อจัดการข้อมูลในรายวิชาได้โดยคลิกเลือกคณะและสาขาวิชา 

 
จากนั้นคลิกที่รายวิชาของตนเอง หน้าแสดงรายวิชาจะประกอบไปด้วย 

 2.1 รหัส+ชื่อรายวิชา 

 2.2 ชื่ออาจารย์ผู้สอน/ผู้รับผิดชอบรายวิชา 

 2.3 ค าอธิบายรายวิชา 
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2. แนะน าส่วนประกอบของรายวิชา 

การแก้ไขรายวิชาเริ่มต้นการแก้ไขด้วยการคลิกที่ชื่อรายวิชา เมื่อผู้สอนได้รับสิทธิ์เป็นผู้จัดการรายวิชา 

จะเห็นปุ่ม “ ” ที่มุมบนขวาของหน้ารายวิชา แสดงว่าอาจารย์ได้รับสิทธิ์เป็นผู้สอนในรายวิชา 

สามารถสร้างกิจกรรมหรือแก้ไขข้อมูลต่างๆในรายวิชาของตนเองได้ หน้าแสดงรายวิชาจะประกอบไปด้วย

คอลัมน์ซ้าย กลาง และขวาของหน้า ภายในคอลัมน์แบ่งการแสดงผลแต่ละส่วนในกรอบสี่เหลี่ยม เรียกว่า 

“บล็อก (Blocks)” เมื่อเข้าสู่รายวิชาในครั้งแรกจะมีบล็อกที่จะแสดงผลต่างๆ โดยบล็อกที่แสดงผลสามารถ

ปรับเปลี่ยนย้ายขึ้นลง ย้ายคอลัมน์ ยกเลิกการใช้งาน และเพ่ิมบล็อกแบบอ่ืนๆ ได้ 

รูปแบบการเรียนการสอนของรายวิชาจะขึ้นอยู่กับการก าหนดรูปแบบรายวิชาด้วย ว่าได้ก าหนดไว้ใน

การตั้งค่ารายวิชาเป็นแบบใด เช่น แบบหัวข้อ หรือแบบรายสัปดาห์ โดยจะแสดงให้เห็นในส่วนกลางของหน้า 

รูปแบบรายวิชาแบบหัวข้อจะแสดงผลเป็นตัวเลขล าดับของหัวข้อ ตามจ านวนที่ก าหนดไว้ 
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หมายเลข บล็อก รายละเอียด 
1. NAVIGATION ส่วนแสดงเส้นทาง เป็นเมนูส าหรับลิงค์ไปยังหน้าหัวข้อหลัก

ของเว็บไซต์ 
2. การจัดการระบบ รวมลิงค์เก่ียวกับการจัดการรายวิชา 

3. ค้นหากระดานเสวนา ส าหรับสืบค้นเรื่องต่างๆในกระดานเสวนา  

4. ข่าวล่าสุด แสดงข่าวล่าสุดที่มีการโพสต์ในกระดานข่าวและประกาศ 
5. กิจกรรมที่ก าลังจะมีข้ึน การแสดงถึงการเปลี่ยนแปลงหรือกิจกรรมที่เกิดขึ้นตั้งแต่คุณ

เข้ามาครั้งสุดท้าย ประกอบไปด้วยโพสต์จากกระดานเสวนา 
รายงานความก้าวหน้ามาใหม่ เพ่ิมแบบฝึกหัดใหม่ สั่งการบ้าน
ใหม่ เป็นต้น บล็อกนี้ท าให้ทราบว่ามีความเคลื่อนไหวอะไร
เกิดข้ึนบ้างในระหว่างที่ไม่ได้เข้ามาในรายวิชา 

6. กิจกรรมล่าสุด แสดงกิจกรรมต่างๆ ที่ก าลังจะมีข้ึนโดยแสดงเป็นลิงค์ที่สามรถ
คลิกไปสู่รายละเอียดของกิจกรรมนั้นๆ 

7. โครงสร้างเนื้อหา โครงสร้างเนื้อหาเป็นแบบรายสัปดาห์/แบบหัวข้อ/แบบกลุ่ม 
  

2.1 การจัดการบล็อก 

บล็อกต่างๆ ของรายวิชาจะแสดงผลเป็นกรอบสี่เหลี่ยม ในคอลัมน์ซ้าย กลาง และขวาของหน้า

รายวิชา ผู้สอนสามารถใช้เครื่องมือการจัดการบล็อกได้โดยคลิกปุ่ม “ ” ปุ่มจะแสดงโหมด “ ”  

เพ่ือเปิดการแก้ไข โดยไอคอนใจการจัดการบล็อก มีดังนี้ 

  แก้ไขบล็อก 

  ยกเลิกการใช้งานบล็อก 

 ซ่อนบล็อก ผู้เรียนจะไม่สามารถมองเห็นบล็อกที่ซ่อนได้ 

 ย้ายบล็อกไปไว้ด้านข้าง 

 ซ่อนบล็อก 

 

 เราสามารถย้ายบล็อกไปไว้คอลัมน์ซ้ายหรือขวาได้โดยการคลิกที่ส่วนหัวของบล็อกแล้วลากมาไว้ในส่วนที่

ต้องการ ดังตัวอย่าง คลิกลากบล็อกข่าวล่าสุดจากคอลัมน์ขวา มาไว้ที่คอลัมน์ซ้าย 
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2.2 บล็อกและเมนูที่ส าคัญ 

 บล็อกและเมนูที่ส าคัญส าหรับจัดการรายวิชา ที่ผู้สอนจ าเป็นต้องรู้ประกอบไปด้วย 

1. บล็อก NAVIGATION  

บล็อก NAVIGATION จะมีเมนูส าหรับดูรายละเอียดของนักศึกษาและผู้ที่สนใจเข้าศึกษาในรายวิชานี้ 

เมื่อคลิกท่ีเมนู “นักเรียนและผู้สนใจ”จะมีรายชื่อของอาจารย์ นักศึกษาและผู้ที่สนใจที่เป็นสมาชิกของรายวิชา

นี้ทั้งหมด ผู้สอนสามารถคลิกที่ชื่อนักศึกษาเพ่ือดูข้อมูลส่วนตัว ข้อมูลการเรียนและอ่ืนๆ 
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จะปรากฏข้อมูลส่วนตัวของนักศึกษา และรายละเอียดการเข้าเรียนในรายวิชา ผู้สอนสามารถเข้าไป

ติดตามดูนักศึกษาว่าเข้าไปศึกษาหรือท ากิจกรรมในหัวข้อใดบ้างในรายวิชาของคุณ เช่น ท าแบบทดสอบ ส่ง

การบ้าน ตอบค าถามบนกระดานเสวนา ส่งข้อความหานักศึกษา ฯลฯ 

 

 2. บล็อกการจัดการระบบ 

 เป็นเมนูเกี่ยวกับการปรับค่าต่างๆ ของหน้ารายวิชา เช่น การตั้งค่าของรายวิชา การแบ่งนักศึกษา

ออกเป็นกลุ่ม การส ารองข้อมูลรายวิชา การเปลี่ยนมุมมอง ประวัติส่วนตัว ฯลฯ 
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เมนูต่างๆ รายละเอียด 
เริ่มการแก้ไขในหน้านี้ ท าให้สามารถแก้ไขเพ่ิมเติมกิจกรรมในรายวิชาของ

คุณได้ 
การตั้งค่า ใช้ส าหรับตั้งค่าต่างๆ ของรายวิชา (ดูรายละเอียด

จากหัวข้อการแก้ไขรายวิชา) 
สมาชิก ก าหนดสิทธิ์ต่างๆภายในรายวิชา  

ฟิลเตอร์ ไม่ต้องก าหนด 

รายงาน บันทึกการเข้าใช้งานหน้ารายวิชา สามารถแสดง
ข้อมูลการเข้ามาท ากิจกรรมของผู้เรียนได้ 

คะแนนทั้งหมด แสดงคะแนนของนักเรียนภายในรายวิชา 
Badges การก าหนดรางวัลผู้เรียน 

การส ารองข้อมูล ส ารองข้อมูลของรายวิชา 

กู้คืน ถ้าส ารองข้อมูลเอาไว้คุณสามารถกู้ข้อมูลคืนมา
ภายหลัง หากมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้น 

น าเข้า น าเข้ากิจกรรมจากรายวิชาอ่ืน 
รีเซ็ท สามารถท าการลบข้อมูลสมาชิกในรายวิชาได้ในหน้า

นี้ในขณะที่ยังคงเก็บกิจกรรมและการตั้งค่าอ่ืนๆ
เอาไว้ พึงตระหนักไว้ว่าการเลือกข้อมูลใดๆ ด้านล่าง
นี้แล้วกดตกลง ข้อมูลดังกล่าวจะถูกลบโดยไม่
สามารถกู้กลับคืนมาได้ 

เปลี่ยนบทบาทเป็น สามารถดูรายละเอียดรายวิชาของคุณในมุมมอง
บุคคลอื่นๆ มีประโยชน์มาส าหรับอาจารย์ผู้สอน 
เพราะท าให้สามารถเห็นรายวิชาในมุมมองเดียวกับ
นักศึกษา หรือบุคคลอื่น 

My profile setting แสดงข้อมูลส่วนตัวต่างๆ และสามารถแก้ไขประวัติ
ส่วนตัวได้ที่เมนูนี้ เช่น เปลี่ยนรูปประจ าตัว รวมถึง
รายงานกิจกรรมการเข้าใช้งานเว็บไซต์ 
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3. เมนู “เริ่มการแก้ไขในหน้านี้” 

 เมื่อผู้สอนต้องการจัดการรายวิชา เช่น ตั้งค่ารายวิชา จัดการบล็อก เพ่ิมแหล่งความรู้และกิจกรรม 

จะต้องคลิกท่ีปุ่ม  “ ”มุมบนขวามื อของหน้ าจอ  หรื อที่ บล็ อกการจั ดการระบบ เลื อก เมนู  “

” ระบบแสดงปุ่ม “  ” และจะมีเครื่องมือในการปรับแต่งแสดงในแต่ละหัวข้อ 

 

4. การตั้งค่ารายวิชา 

- หากต้องการแก้ไขข้อมูล รายละเอียดต่างๆในรายวิชา สามารถท าได้โดยดูที่เมนู “การ

จัดการระบบ” ในหน้าจอทางซ้าย คลิก “การตั้งค่า” 

 

 

 

 

 

 

 - จะปรากฏหน้าต่างส าหรับแก้ไขข้อมูล ดังนี้ 
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รายการ ค าอธิบาย 
ทั่วไป (General) 

ขื่อเต็ม (Full name)* ชื่อรายวิชาที่เปิดสอน (ก าหนดให้เป็นรหัส
รายวิชา+ชื่อรายวิชา) 

ชื่อย่อ (Course short name) ก าหนดรหัสรายวิชาเพ่ือการอ้างอิง 

ประเภทของรายวิชา รายวิชานี้อยู่ในคณะ/หน่วยงานหรือหลักสูตรใด 
มองเห็นได้ สามารถแสดงหรือซ่อนรายวิชาได้ 

วันเริ่มต้นรายวิชา วันที่เปิดใช้รายวิชา กล่าวคือสามารถสร้าง
หลักสูตรล่วงหน้าก่อนการเปิดสอนจริงได้ 

รหัสรายวิชา รหัสรายวิชาเพ่ือการอ้างอิง 

ค าอธิบาย 
ค าอธิบาย Course summary บทคัดย่อหรือค าอธิบายรายวิชาสั้นๆ 

Course summary file ใส่ไฟล์บทคัดย่อหรือประมวลรายวิชา 
Course format 

รูปแบบ มีรูปแบบให้เลือก 3 รูปแบบได้แก่ 
- แบบกลุ่มสนทนา หมายถึง รูปแบบการแสดง
จะเป็นกลุ่มสนทนา 
- แบบหัวข้อ หมายถึงรูปแบบการแสดงจะเป็น
หัวข้อตามจ านวนบทเนื้อหารายวิชา เช่น หาก
รายวิชามี 7 บท จะแสดงหัวข้อตามจ านวนบท 
- แบบรายสัปดาห์ หมายถึง รูปแบบการแสดง
จะเป็นแบบรายสัปดาห์ เช่น หากเรียน 16 
สัปดาห์ จะแสดงหัวข้อตามจ านวนสัปดาห์ 

จ านวน(สัปดาห์/หัวข้อ) ก าหนดจ านวนสัปดาห์ที่ต้องการเปิดสอน หรือ
จ านวนหัวข้อที่เปิดสอน 

ส่วนที่ซ่อนไว้ ก าหนดวิธีการซ่อนข้อมูล ในที่นี้ให้เลือกเป็น 
แสดงซ่อนที่ซ่อนแบบพับไว้ 

Course layout แสดงรูปแบบในหน้าเดียวหรือหลายหน้า ในที่นี้
ให้เลือกเป็น show all sections on one 
page 

Appearance 

ภาษาท่ีบังคับในการใช้  ในที่นี้ให้เลือก “อย่าบังคับ” 
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รายการ ค าอธิบาย 
จ านวนข่าวที่ต้องการแสดง ก าหนดจ านวนข่าวที่ต้องการแสดงในหน้าแรก 

หากเลือกเป็น 0 ข่าวจะไม่มีข่าวล่าสุดแสดงใน
กรอบทางด้านขวามือของรายวิชา 

แสดงคะแนน สามารถก าหนดได้ว่า จะให้นักศึกษาดูคะแนนที่
ดีได้ท าแบบทดสอบหรือแบบฝึกหัดไว้หรือไม่ 

แสดงรายงานกิจกรรม สามารถก าหนดได้ว่าจะให้มีการแสดงรายงาน
กิจกรรมต่างๆ หรือไม่ 

File and upload 

ขนาดไฟล์สูงสุด ก าหนดขนาดไฟล์สูงสุดที่ต้องการให้นักศึกษาส่ง
งานได้ 

Guest access 
Allow guest access อนุญาตให้ผู้ใช้ทั่วไปเรียนในวิชานี้ได้หรือไม่ 

Password ต้องการก าหนดรหัสผ่านส าหรับรายวิชานี้
หรือไม่ หากก าหนด ผู้เรียนต้องมีรหัสผ่าน
ส าหรับเรียนหลักสูตรนี้ 

Group 

Group mode ก าหนดกลุ่มผู้ใช้ที่ให้เข้าเรียนวิชานี้ ให้ก าหนด
เป็น No group 

Force group mode ก าหนดว่าต้องให้ใช้ระบบกลุ่มหรือไม่ ก าหนด
เป็น ไม่ 

Default grouping ก าหนดเป็น ไม่มี 

Role renaming ก าหนดชื่อแทนชื่อผู้ใช้งานหลักในระบบ จะ
ก าหนดหรือไม่ก าหนดก็ได้ ขึ้นอยู่กับแต่ละที่ใช้
ชื่อว่าอะไร 

หมายเหตุ : ข้อมูลที่มี * อยู่ด้านหลัง จ าเป็นต้องกรอกห้ามเว้นว่าง 

5. การจัดการสมาชิก/การลงทะเบียนเรียน 

5.1  ผู้สอนสามารถก าหนดสิทธิ์ต่างๆ ภายในรายวิชา เช่น ผู้ช่วยสอนหรือผู้เรียน สามารถเอาชื่อ

ผู้เรียนและผู้สนใจออกจากการเป็นสมาชิกของรายวิชา โดยมีขั้นตอนดังนี้ คลิกเลือกเมนู “สมาชิก” ทีบ่ล็อก

การจัดการระบบ เลือกเมนู “Enrolled users” 
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- จะปรากฏรายชื่อสมาชิกทั้งหมดในรายวิชา ผู้สอนสามารถเอาชื่อนักศึกษาออกจากการเป็นสมาชิก

รายวิชาได้ โดยคลิกที่ “ ” หรือก าหนดวันสิ้นสุดการเป็นสมาชิกในรายวิชาได้ โดยคลิกที่ “ ” 

 
- จะปรากฏหน้าวันที่เริ่มเป็นสมาชิกรายวิชา หากต้องการก าหนดวันสิ้นสุดการเป็นสมาชิกรายวิชา ให้

ท าเครื่องหมายเปิดการใช้งาน แล้วก าหนดวันสิ้นสุดการเป็นสมาชิกท่ีช่อง Enrolment ends จากนั้นกดบันทึก

การเปลี่ยนแปลง 
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5.2 การลงทะเบียนเรียน 

 ผู้สอนสามารถก าหนดค่าการสมัครเข้าเรียนในรายวิชาได้ 3 รูปแบบ ดังนี้ 

- คลิกท่ีเมนู “สมาชิก” จากนั้นเลือกเมนู “ Enrolment methods” 

 
- จะปรากฏหน้าแสดงการตั้งค่าการลงทะเบียนเรียนในรายวิชา 

 
- โดยแต่ละเมน ูมีความหมายดังนี้ 

Manual enrolment  ใช้ในกรณีท่ีผู้สอนเพ่ิมรายชื่อนักศึกษาเข้าไปในรายวิชาเอง โดยคลิกท่ี

สัญลักษณ ์“ ”  

 พิมพ์รหัสที่ต้องการค้นหาในช่อง “ค้นหา” คลิกรายชื่อนักศึกษาที่ต้องการ จากนั้นกด 

“เพ่ิม” 

 



NPRU LMS [การใช้งานระบบจัดการเรียนการสอนออนไลน]์ 

 

20 
 

 นอกจากนี้ยังสามารถลบนักศึกษาออกจากรายวิชาได้ โดยเลือกรหัสนักศึกษาที่ต้องการ

จากนั้นกด “ปลดออก” 

 
Guest access  ใช้ในกรณีทีผู่้สอนอนุญาตให้บุคคลทั่วไปสามารถเข้าดูรายวิชาได้ 

 หากอนุญาตให้บุคคลทั่วไปเข้าดูรายวิชาได้ คลิกท่ีสัญลักษณ์ “ ” 

 

Self enrolment อนุญาตให้ผู้เรียนสมัครเข้าเรียนด้วยตนเอง ผู้เรียนที ่login เข้าในระบบ 

LMS  จะสามารถสมัครเข้าเรียนในรายวิชานี้ได้ทุกคน หากผู้สอนต้องการก าหนดรหัสผ่านเข้าเรียนใน

รายวิชา สามารถท าได้ดังนี้ 

 คลิกท่ีสัญลักษณ์ “ ” 

 
 ก าหนดรหัสผ่านรายวิชาที่ช่อง “Enrolment key” จากนั้นคลิกปุ่ม “

” 
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6. การสร้างกลุ่มผู้เรียน 

 การสร้างกลุ่มหรือการแบ่งกลุ่มผู้เรียนในกรณีที่มีผู้เรียนจ านวนหลายกลุ่มหรือหลายสาขา ผู้สอน

สามารถสร้างกลุ่มผู้เรียนเพ่ือให้สะดวกต่อการตรวจการบ้าน สามารถเลือกได้ว่าจะเรียกดูการบ้านของทั้งหมด

หรือเฉพาะกลุ่ม การสร้างกลุ่มผู้เรียน สามารถท าได้ตามขั้นตอน ดังนี้ 

- คลิกเลือกเมนู “สมาชิก” แล้วเลือก “กลุ่ม” 

 
- จะปรากฏหน้าต่าง ดังภาพ ให้คลิกที่ปุ่ม create group เพ่ือสร้างกลุ่มใหม่ 
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- ตั้งชื่อกลุ่มที่ต้องการ แล้วคลิกที่ปุ่ม “บันทึกการเปลี่ยนแปลง”  

 
- จะปรากฏหน้าจอแสดงกลุ่มผู้เรียนขึ้นมา ผู้สอนสามารถน าผู้เรียนเข้ากลุ่ม หรือจัดกลุ่มผู้เรียนได้

ตามต้องการ ดังนี้ 

- คลิกเลือกท่ีชื่อกลุ่มผู้เรียน เช่น  Group1 จากนั้นคลิก Add/remove users 
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- จะปรากฏหน้าจอแสดงชื่อผู้เรียนในระบบ ให้คลิกเลือกผู้เรียนที่ต้องการน าเข้ากลุ่ม (กรณีต้องการ

เลือกครั้งละหลายๆคนให้กดปุ่ม Ctrl และคลิกเลือกผู้เรียนที่ต้องการ) จากนั้นคลิกที่ปุ่ม “เพ่ิม” เพ่ือเพ่ิมผู้เรียน

เข้ากลุ่ม 

 
 

- ท าการเพ่ิมผู้เรียนเข้ากลุ่มท่ีต้องการ จนครบทุกกลุ่มจากนั้นคลิก “back to group”  
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- คลิกท่ีแท็บ Overview เพ่ือดูรายชื่อกลุ่มและสมาชิกในกลุ่มทั้งหมด 

 
 

- ส าหรับการแบ่งกลุ่มนักศึกษานี้ จะใช้งานได้ก็ต่อเมื่อตั้งค่าของรายวิชา หัวข้อระบบกลุ่มเป็นดังนี้ 

 

7. คะแนนทั้งหมด 

 ผู้สอนสามารถดูคะแนนจากกิจกรรมต่างๆ และบันทึกเป็นไฟล์ Excel (.xls) หรือไฟล์

ข้อความ (.txt) ได้ 
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บทท่ี 3 การสร้างเนือ้หารายวิชา 

ผู้สอนสามารถใช้เครื่องมือต่างๆในระบบ มาประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้ตามท่ีต้องการ 

เช่น ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบเต็มรูปแบบ หรือใช้เป็นสื่อเสริมร่วมกับการเรียนการสอนปกติในชั้น

เรียน เช่น ใช้ส าหรับการแจ้งข่าว จัดเก็บเอกสารประกอบการสอน ท าแบบฝึกหัด ส่งการบ้าน เป็นต้น การ

สร้างกิจกรรมและแหล่งเรียนรู้ จะแสดงผลที่คอลัมน์กลาง ในกรณีที่ผู้สอนใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนแบบเต็ม

รูปแบบ แนะน าให้ท าการตั้งค่ารายวิชาให้เป็นแบบรายสัปดาห์ เนื่องจากผู้สอนสามารถก าหนดวันและเวลาใน

การเรียนไดว้่า แต่ละสัปดาห์จะให้เรียนได้ตั้งแต่วันที่เท่าไหร่ถึงวันที่เท่าไหร่ 

ในกรณีที่ผู้สอนใช้เป็นสื่อเสริมในรายวิชา แนะน าให้ตั้งค่ารายวิชาให้เป็นแบบรายหัวข้อ เพ่ือให้สะดวก

กับการน าเสนอแหล่งเรียนรู้เป็นหัวข้อหรือเรื่องต่างๆ ดังตัวอย่าง  

 



NPRU LMS [การใช้งานระบบจัดการเรียนการสอนออนไลน]์ 

 

26 
 

 ทั้งนี้จะก าหนดรายวิชาให้เป็นรูปแบบหัวข้อ 
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1. ความหมายของไอคอนต่างๆ 

เมื่อผู้สอนเริ่มการแก้ไขในหน้ารายวิชา จะปรากฏไอคอนหรือเครื่องมือต่างๆ ส าหรับแก้ไข

รายวิชา มีความหมายดังนี้ 

 

   เปลี่ยนชื่อหัวข้อ 

  ย้ายไปทางขวา 

  ย้ายไปทางซ้าย 

  ย้ายหัวข้อนั้นๆไปที่อ่ืน 

   แก้ไขหัวข้อ 

  ท าซ้ าหัวข้อ 

  ลบหัวข้อ 

  ซ่อนหัวข้อ 

 เรียนรวมกันแบบไม่แบ่งกลุ่ม 

 แบ่งกลุ่มแบบแยกกันศึกษาชัดเจน 

 กลุ่มแบบศึกษาข้ามกลุ่มได้ แต่ท ากิจกรรมกลุ่มอ่ืนไม่ได้ 

  ก าหนดบทบาทของสมาชิก 

 เพ่ิมกิจกรรม 

จะเห็นได้ว่า ในแต่ละกรอบของหัวข้อจะมีไอคอนภาพข้างบนให้เห็นเมื่อลากเมาส์ไปชี้ที่หัวข้อ

นั้นๆ ถ้าหากน าเมาส์ไปวางที่ไอคอนใด จะปรากฏตัวหนังสืออธิบายว่าไอคอนดังกล่าวมีไว้ท าอะไร 
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2. การเพิ่มรายละเอียดของรายวิชาในบทคัดย่อ (หัวข้อที่ 0) 

ผู้สอนสามารถเพ่ิมเติมรายละเอียดเกี่ยวกับรายวิชาตามท่ีต้องการเพ่ือเป็นการแนะน ารายวิชา วิธีการ

เรียน หรือแจ้งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับรายวิชาในหัวข้อที่ 0 โดยคลิกที่ปุ่ม “ ” มุมบนขวามือของ

หน้าจอ 

 
จะแสดงหน้าบทคัดย่อของหัวข้อ 0 ผู้สอนสามารถระบุรายละเอียดเกี่ยวกับวิชา เช่น แนะน ารายวิชา 

ค าอธิบายรายวิชา Banner นอกจากนี้ยังประยุกต์ใช้เป็นช่องทางการประชาสัมพันธ์เร่งด่วน เนื่องจากเป็นส่วน

ที่แสดงผลให้เห็นชัดเจนเมื่อเข้ามายังหน้ารายวิชา หากต้องการพิมพ์ชื่อ section ให้เอาเครื่องหมายถูกออกที่

หนา้หัวข้อ Use default section name เมื่อพิมพ์ข้อความหรือใส่รูปภาพเสร็จเรียบร้อย คลิก “บันทึกการ

เปลี่ยนแปลง” 

 
จะปรากฏ Banner แสดงหน้าบทคัดย่อในหัวข้อที่ 0 
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3. การใช้งาน Rich text HTML editor 

 เมื่อผู้สอนเริ่มการจัดท ารายวิชา ในช่องส าหรับจัดพิมพ์ข้อความ จะปรากฏแถบเครื่องมือที่เรียกว่า 

Rich text Html editor ที่ช่วยท าให้การสร้างเนื้อหา เสมือนกับการใช้งานโปรแกรมสร้างเอกสาร Microsoft 

Word  เช่น การเปลี่ยนรูปแบบตัวอักษร การแทรกรูปภาพ แทรกลิงค์ เป็นต้น รวมทั้งสามารถคัดลอกข้อความ

จากไฟล์อื่นน ามาวางในส่วนเนื้อหา โดยยังคงรูปแบบเดิมในการใช้งาน แบ่งเป็น 2 ส่วน ดังนี้ 

 2.1 ส่วนเครื่องมือ ประกอบไปด้วยไอคอนในการจัดการข้อความ ได้แก่ 

 
 

 ชุดเครื่องมือเปลี่ยนรูปแบบตัวอักษร 

  ชุดเครื่องมือจัดหน้า 

  ชุดเครื่องมือการจัดวางข้อความ 

  ชุดเครื่องมือการเปลี่ยนสีข้อความ 

   ชุดเครื่องมือการอ่านข้อความ (จากขวาไปซ้าย/จากซ้ายไปขวา) 

  ชุดเครื่องมือการจัดล าดับข้อความ 

  ชุดเครื่องมือการแทรก link 

 ชุดเครื่องมือการแทรกมัลติมีเดีย 

   การแก้ไข HTML 

 2.2 ส่วนเนื้อหา ข้อความจะมีรูปแบบเหมือนก าลังพิมพ์ สามารถคัดลอกข้อความจากไฟล์อื่น มาวาง

โดยยังคงรูปแบบเดิม หากต้องการเริ่มบรรทัดใหม่ให้บรรทัดติดกัน ให้กดคีย์ <shift>+<enter> 
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การแทรกภาพในเนื้อหาสามารถท าได้ดังนี้ 

-  ก าหนดต าแหน่งที่จะแทรกภาพ และคลิกไอคอน “ ” เพ่ิม/แก้ไข รูป 

 

- จะแสดงหน้าแทรกภาพ ดังนี้ ให้คลิกท่ี “ ” 
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3. จะปรากฏหน้าจอส าหรับแทรกภาพแสดงขึ้นมา ดังนี้ 

 

  แสดงไฟล์ทั้งหมดในรายวิชา 

  แสดงไฟล์ที่ใช้งานล่าสุด 

  อัพโหลดไฟล์จากเครื่องคอมพิวเตอร์ 

  อัพโหลดไฟล์จาก URL 

  ไฟล์ส่วนตัวของผู้สอน 

  ค้นหาไฟล์ออนไลน์ 

- ในกรณีแทรกรูปจากไฟล์ที่อยู่ในเครื่อง ให้คลิกที่ “ ” เลือกไฟล์ที่ต้องการแล้วคลิกที่ 

“Open” จากนั้นคลิก “Upload this file” 
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- จะปรากฏหน้าต่างแสดงรูปที่เราเลือก จากนั้นกด “เพ่ิม” 

 
- รูปภาพจะแสดงในส่วนเนื้อหา เราสามารถปรับขนาดภาพได้โดยคลิกที่มุมภาพแล้วลากเพ่ือปรับ

ขนาด เมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้ว คลิก “บันทึกการเปลี่ยนแปลง” 
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4. การจัดการกิจกรรมของบทเรียน  

 ผู้สอนสามารถจัดกิจกรรมได้อย่างหลากหลาย เช่น การใช้กระดานเสวนา (webboard) ห้องสนทนา 

(Chatroom) แบบทดสอบและแหล่งข้อมูลเป็นต้น โดยหากต้องการเพิ่มกิจกรรมดังกล่าว ให้ผู้สอนเลื่อนเมาส์

ไปที่มุมขวาล่างในบทเรียน/หัวข้อที่ผู้สอนต้องการเพ่ิมกิจกรรม จะปรากฏปุ่ม “ ” ที่

อยู่ด้านขวาล่างของแต่ละบทเรียน/หัวข้อ เมื่อคลิกแล้วจะปรากฏหน้าต่างแสดงกิจกรรมและแหล่งข้อมูล

ประเภทต่างๆ 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

5.การเพิ่มเนื้อหา แหล่งข้อมูล (content) ประเภทต่างๆ   

การเพ่ิมแหล่งข้อมูลนี้ คือการเพ่ิมเนื้อหาวิชาที่เรียน เช่น ใบงาน เว็บเพจ เว็บลิงค์ พาวเวอร์พ้อยท์ 

เอ็กเซล ไฟล์เวิร์ด วิดีโอ เป็นต้น ข้อมูลที่คุณสามารถเพ่ิมลงไปในวิชาของคุณได้ มีอยู่หลายประเภทดังต่อไปนี้ 

ประเภทของแหล่งข้อมูล ค าอธิบาย 

 
เพ่ิมหนังสือ 

 ใช้ส าหรับสร้างห้องเก็บไฟล์ เหมาะส าหรับการน าไฟล์หลายๆ
ไฟล์อัพโหลดไว้ในรายวิชา 

 เพ่ิมแพ็กเกจแบบ IMS 

 
ใช้เพิ่มกรอบค าอธิบาย 

 เพ่ิมข้อมูลแบบ Text ข้อมูลธรรมดา เหมือนพิมพ์ข้อมูลใน
โปรแกรม Notepad 

 
สร้างจุดเชื่อมโยงไปยังไฟล์หรือเว็บไซต์ 

 เพ่ิมแหล่งข้อมูลประเภทไฟล์ต่างๆ 
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การเพิ่มแหล่งข้อมูล Label 

 แหล่งข้อมูล Label เหมาะส าหรับการสร้างป้ายชื่อเรื่อง หรือหัวเรื่องท่ีเราต้องการประกาศในหน้า

รายวิชา ซึ่งสามารถท าได้โดยการ 

- คลิก “ ” แล้วเลือก “Label” 

 
- จะปรากฏหน้าจอให้กรอกข้อมูลหากต้องการโชว์เครื่องมือ ให้คลิกท่ี “Show editing tool” 

 
- พิมพ์ข้อความหรือแนบรูปภาพที่ต้องการ แล้วกด “Save and return to course” 
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การเพิ่มแหล่งข้อมูลหน้าเว็บเพจ Page 

 การใส่รายละเอียดเนื้อหาข้อมูลหน้าเว็บเพจ จะเหมาะส าหรับเนื้อหาที่มีข้อความไม่ยาวมาก เช่น 

ค าอธิบายรายวิชา โครงสร้างเนื้อหา วัตถุประสงค์การเรียน หรือสรุปเนื้อหา เป็นต้น การใส่รายละเอียดเนื้อหา

ข้อมูลหน้าเว็บเพจ จะคล้ายๆกับการพิมพ์ข้อความลงในโปรแกรม MS Word โดยมีการเพ่ิมข้อมูลดังนี้ 

- คลิก “ ” แล้วเลือก “Page” 

 
- จะแสดงหน้าก าลังแก้ไขแหล่งข้อมูลแบบเว็บเพจ จะให้ระบุข้อมูลทั่วไปในช่องชื่อ และบทคัดย่อ ซึ่ง

บทคัดย่อจะเป็นการแนะน าแหล่งข้อมูลให้ผู้เรียนทราบว่ามีรายละเอียดเนื้อหาเป็นเรื่องใด 
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- ในส่วนหน้าเว็บเพจ ให้ระบุเนื้อหาในช่องเนื้อหาเต็ม เนื้อหาที่ระบุในส่วนนี้จะเป็นเนื้อหาที่แสดงผล

เมื่อผู้เรียนเข้ามายังแหล่งข้อมูลที่สร้าง ผู้สอนสามารถปรับรูปแบบตัวอักษร แทรกตารางและแทรกภาพใน

เนื้อหาได้ 

 
- เมื่อระบุรายละเอียดแล้ว ให้คลิกที่ปุ่ม “Save and return to course” เพ่ือกลับไปยังหน้ารายวิชา 

(หากคลิกปุ่ม “Save and display” จะไปหน้าแหล่งข้อมูลเพื่อดูผลลัพธ์) 

- ในหน้ารายวิชา แหล่งข้อมูลแบบเว็บเพจที่สร้างเสร็จจะแสดงเป็นไอคอน และลิงค์ชื่อของ

แหล่งข้อมูล ให้คลิกลิงค์เพ่ือไปหน้าแหล่งข้อมูลแบบเว็บเพจ จะแสดงหน้าแหล่งข้อมูลแบบเว็บเพจโดยมีเนื้อหา

ตามท่ีสร้างไว้ 
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การเพิ่มแหล่งข้อมูลแบบไฟล์ File 

 ผู้สอนสามารถเพ่ิมแหล่งข้อมูลประเภทไฟล์ เช่น เอกสารการสอนที่เป็นไฟล์ PDF  ,ไฟล์จาก MS 

PowerPoint ,อีบุ๊ค หรือไฟล์วิดีโอขนาดเล็ก เป็นต้น โดยมีขั้นตอนดังนี้ 

- คลิก “ ” แล้วเลือก “แหล่งข้อมูล” 

 
- พิมพ์ลายละเอียดเอกสารประกอบการสอน 

- ลากไฟล์มาใส่ในช่อง “You can drag and drop files here to add them” หรือคลิกที่ปุ่ม

เพ่ืออัพโหลดไฟล์  
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- จะปรากฏหน้าต่างส าหรับ “Upload a file” คลิกท่ี “Choose File” เพ่ือเลือกไฟล์ที่ต้องการ

อัพโหลด จากนั้นคลิก “Upload this file” 

 
- ไฟล์ที่เราเลือกจะปรากฏในส่วนของ Content ในกรณีทีผู่้สอนต้องการแก้ไขไฟล์ สามารถคลิกท่ี

ไฟล์ จะปรากฏหน้าต่างส าหรับจัดการไฟล์ 
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- นอกจากนี้ยังสามารถก าหนดรูปแบบการแสดงผลแบบต่างๆได้ เช่นให้แสดงผลไฟล์ดังกล่าวในหน้า

เดิมหรือให้แสดงในหน้าต่างใหม่ บังคับเปิดไฟล์ หรือบังคับให้ดาวน์โหลดไฟล์ เป็นต้น โดยเลือกท่ีหัวข้อ 

“Display” และเม่ือเลือกรูปแบบการแสดงผลได้แล้ว คลิก “Save and return to course” หรือ “Save 

and display” เพ่ือแสดงผล 

 
- ในหน้ารายวิชา แหล่งข้อมูลแบบไฟล์ที่สร้างเสร็จจะแสดงเป็นไอคอน และลิงค์ชื่อของแหล่งข้อมูล 

ให้คลิกลิงค์เพ่ือเปิดไฟล์ 

 

ผู้สอนสามารถลบไฟล์ หรือดาวน์โหลดไฟล์ออกมาได้  
หากแก้ไขไฟล์เรียบร้อย คลกิ  “อพัเดท” 
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การเพิ่มแหล่งข้อมูล Folder 

 ผู้สอนสามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการอัพโหลดไฟล์เอกสารต่างๆ หรือไฟล์รูปภาพ เข้าไว้ในหน้าของ

รายวิชา โดยที่ผู้สอนแจ้งให้นักศึกษาเข้าไปท าการดาวน์โหลดไปใช้  มีข้ันตอนดังต่อไปนี้ 

- คลิก “ ” แล้วเลือก “Folder” 

 
- กรอกรายละเอียดที่จ าเป็น ชื่อหัวข้อ และค าอธิบาย 

 
- ลากไฟล์ที่ต้องการลงในช่อง “You can drag and drop files here to add them” และผู้สอน

ยังสามารถสร้างโฟล์เดอร์ส าหรับเก็บเอกสาร แยกเป็นหมวดหมู่ได้ โดยคลิกที่ “สร้างแฟ้ม” จะพบกับช่อง 

New folder name ให้ผู้สอนท าการกรอกชื่อ Folder ลงไป จากนั้นคลิก “สร้างแฟ้ม” 
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- เมื่อกรอกชื่อแล้ว ให้ผู้สอนดับเบิ้ลคลิกท่ี Folder “เอกสารประกอบการเรียน” เพ่ือเข้าไปใน 

Folder ที่สร้างไว้ ดังตัวอย่าง  

 

- จะปรากฏหน้าต่างใหม่ข้ึนมา หลังจากนั้นท าการลากไฟล์เอกสารหรือเนื้อหาการเรียนที่เตรียมไว้มา

ลงในช่อง “You can drag and drop file here to add them”  
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- สามารถอัพโหลดลงใน folder ได้ครั้งละหลายๆไฟล์ 

 

-  เราสามารถตั้งค่าการแสดงผลได้สองแบบ ดังนี้ 

1. เลือก On a separate page คือ ตั้งค่าการแสดงผลบนหน้าเว็บใหม่ ดังตัวอย่าง เมื่อ คลิก

ที่ “Save and return to course” จะปรากฏ Folder เอกสารประกอบรายวิชา และเมื่อคลิกท่ี  

Folder จะปรากฏหน้าใหม่ขึ้นมาส าหรับการดาวน์โหลด 
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 2. เลือก Inline on a course page คือ ตั้งค่าการแสดงผลบนหน้ารายวิชา ดังตัวอย่าง  

 

3. เมื่อคลิก “Save and return to course” แล้วจะปรากฏไฟล์เอกสารให้ดาวน์โหลดได้ 

โดยไม่ต้องคลิกเข้าไปดู 
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การเพิ่มแหล่งข้อมูล  Book 

การเพ่ิมแหล่งข้อมูล  Book ผู้สอนสามารถประยุกต์ใช้ในการออกแบบบทเรียน ให้เป็นแบบหน้า

หนังสือ ได้ดังนี้ 

- คลิก “ ” แล้วเลือก “Book” 

 
- เมื่อผู้สอนคลิกเข้าสู่การสร้าง Book จะปรากฏหน้าจอ ดังภาพ  
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-  ใส่หัวข้อในช่องของ “ชื่อ” และรายละเอียดรายวิชาหรือบทคัดย่อ ในช่อง “Description” โดย

สามารถคัดลอก (copy) ข้อความจากหน้าเอกสารอื่นๆ หรือจากเว็บไซต์มาวางได้ ดังภาพ และในส่วนของ 

Chapter จะหมายถึง รายละเอียดการแสดงผล เช่น เลขหน้า 

 
- คลิกท่ีปุ่ม “Save and return to course” เพ่ือบันทึกการเปลี่ยนแปลง จะแสดงผลที่หน้าแก้ไขรายวิชา 

ให้ผู้สอนคลิกท่ีชื่อหัวข้อ ดังภาพ 

 
 

- เมื่อเข้าสู่การแก้ไข Chapter ให้ผู้สอนใส่หัวข้อและเนื้อหาที่ต้องการ ดังตัวอย่าง แล้วคลิกที่ 
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- แสดงผลดังภาพ เป็นหน้าที่ 1 หากต้องการเพ่ิมเนื้อหาในหน้าถัดไป ให้ผู้สอนคลิกท่ีปุ่ม “ ” 

ในแถบ Table of contents ดังภาพ 
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  - เมื่อคลิก “ ” เพ่ิมหน้าถัดไปแล้ว ให้ผู้สอนใส่เนื้อหาลงไป 

 
 8. หลังจากบันทึกการเปลี่ยนแปลง จะแสดงผลในหน้าที่ 2 ดังภาพ จะพบว่ามีปุ่มที่สามารถคลิก

เปลี่ยนหน้าเนื้อหาไปข้างหน้าและย้อนกลับได้ และผู้สอนยังสามารถแก้ไข สลับหน้า หรือล าดับก่อน-หลังของ

เนื้อหาที่สร้างในแต่ละหน้าได้ โดยใช้เครื่องมือแก้ไข ในแถบ Table of contents ได้อีกด้วย 
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การเพิ่มแหล่งข้อมูล URL 

 การเพ่ิมแหล่งข้อมูล URL สามารถช่วยให้ผู้สอน  link ไปยังแหล่งข้อมูลหรือเว็บไซต์อ่ืนๆที่น่าสนใจได้ 

โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้ 

- คลิก “ ” แล้วเลือก “URL” 

 
- เมื่อผู้สอนคลิกเข้าสู่การสร้าง  URL จะปรากฏหน้าจอ ดังภาพ ท าการใส่รายละเอียดต่างๆในส่วน

ของชื่อ และ Description  

 
- ในส่วนของ Comtent ด้านล่าง จะเป็นส่วนที่จะต้องกรอก External URL ซึ่งในคู่มือนี้จะขอ

ยกตัวอย่างการน า URL มาจากเว็บไซต์ www.youtube.com ดังนี้ 

http://www.youtube.com/
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1. เข้าสู่เว็บไซต์ youtube แล้วค้นหาวิดีโอที่ต้องการ  

 
2. เมือ่เลือกวิดีโอที่ต้องการได้แล้ว คลิกเพ่ือดูวิดีโอ จะพบปุ่ม “share” ดังภาพ 

 
  3. เมื่อคลิกปุ่ม “Share” หน้าจอจะแสดงผลดังนี้ ให้ผู้สอน  copy  URL ในช่องที่แสดง 

http ดังภาพ 
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  4. น า URL ที่ได้ไปใส่ในช่อง Content 

 
  5. ผู้สอนสามารถตั้งค่าการแสดงผลได้ตามที่ต้องการได้ที่ เมนู Appearance 

 
6. เมื่อก าหนดค่าตามที่ต้องการแล้ว คลิก “Save and return to course” เพ่ือแสดงผล
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บทท่ี 4 การสร้างกิจกรรม 

ชุดกิจกรรมหลักใน Moodle คือโมดูลที่ใช้ส าหรับจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภายในห้องเรียน

ออนไลน์ให้มีความคล้ายคลึงกับห้องเรียนจริง การเพ่ิมกิจกรรมลงในส่วนแสดงเนื้อหานั้นสามารถท าได้โดยการ

เลือกชุดกิจกรรมที่ต้องการจากปุ่ม “ ” ที่อยู่มุมขวาล่างของแต่ละหัวข้อ 

จากนั้นจึงเลือกกิจกรรมที่ต้องการ 

1. การเพิ่มกิจกรรม : กระดานเสวนา 

กระดานเสวนาหรือกระดานข่าว (Webboard) เป็นเครื่องมือส าหรับติดต่อสื่อสารวิธีหนึ่งซึ่งผู้สอน

สามารถสร้างปฏิสัมพันธ์ภายในรายวิชาได้ โดยใช้กระดานเสวนาเป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้สอน

กับผู้เรียน หรือผู้เรียนกับผู้เรียน โดยอาจเป็นการถาม-ตอบ แสดงความคิดเห็นในบทเรียน ช่วยเพ่ิมสีสันและ

ความเคลื่อนไหวให้กับรายวิชา การเพ่ิมกิจกรรมกระดานเสวนา สามารถท าได้ดังนี้ 

- คลิกท่ีปุ่ม “ ” จากนั้นเลือก “กระดานเสวนา” 

 
- จะปรากฏหน้าการสร้างกระดานเสวนา ให้ผู้สอนกรอกหัวข้อสนทนาลงไปในช่อง “ชื่อกระดาน” 

เลือกประเภทของกระดาน เช่น “กระดานทั่วไป” ซึ่งหมายถึงสมาชิกแต่ละคนจะสามารถเข้าไป

ตั้งกระทู้ได้หลายกระทู้ และใส่รายละเอียดในช่อง “วิธีการใช้กระดาน” และตั้งค่าต่างๆดังภาพ 

แล้วคลิก “Save and return to course” เพ่ือบันทึกการเปลี่ยนแปลง 
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- ในหน้ากระดานเสวนา จะมีส่วนที่ให้ระบุรายละเอียดของการตั้งค่าต่างๆที่ส าคัญ มีดังนี้ 

 ประเภทของกระดาน 

 1. กระดานถาม-ตอบ เป็นกระดานส าหรับเอาไว้ตั้งค าถามโดยเฉพาะ 

2. กระดานทั่วไป แต่ละคนสามารถตั้งกระทู้ได้หลายกระทู้ ซึ่งกระทู้ประเภทนี้เหมาะส าหรับ

กระดานเสวนาที่มีวัตถุประสงค์ท่ัวไป 

3. กระดานหัวข้อเดียวอย่างง่าย เป็นกระทู้ที่มีหัวข้อเดียว และเนื้อหาทุกอย่างอยู่ภายในหน้า

เดียวกัน ซึ่งกระทู้ประเภทนี้เหมาะส าหรับเรื่องที่สั้นและกระชับ 
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4. หนึ่งคนหนึ่งกระทู้ แต่ละคนสามารถสร้างกระทู้ได้เพียงหนึ่งกระทู้แต่สามารถตอบได้ทุก

กระทู้ 

 Attachments and word count 

เป็นส่วนของการแนบไฟล์ ผู้สอนสามารถก าหนดขนาดของไฟล์สูงสุดที่สามารถท าการอัพ

โหลด และสามารถจ ากัดจ านวนในการอัพโหลดไฟล์ลงในกระดานเสวนาได้ 

 Subscription and tracking 

ก าหนดสิทธิ์ให้ทุกคนที่สามารถโพสต์ในกระดานนี้ จะต้องเป็นสมาชิกกระดานนี้หรือไม่ 

ผู้สอนเลือก Optional subscription  

 บล็อคการโพสต์ลงกระดานเมื่อโพสต์แล้วกี่ครั้ง 

ผู้สอนสามารถก าหนดช่วงเวลาในการบล็อก หรือบล็อกเมื่อโพสต์ไปแล้วกี่ครั้งได้ 

 Rating  

เป็นการก าหนดการให้คะแนน ส่วนมากก าหนดเป็น No ratings 

 การตั้งค่าโมดูลปกติ 

สามารถจัดการระบบกลุ่มได้ ดังนี้  

1. เรียนรวมกันไม่แบ่งกลุ่ม 

2. กลุ่มแบบแยกกันอย่างชัดเจน (ศึกษาข้ามกลุ่มไม่ได้) 

3. กลุ่มแบบศึกษาข้ามกลุ่มได้ (แต่ท ากิจกรรมในกลุ่มอ่ืนไม่ได้) 

- เมื่อผู้สอนท าการบันทึกการเปลี่ยนแปลงแล้ว ก็จะเห็นหัวข้อกระดานเสวนาแสดงอยู่ที่หน้า

รายวิชา ดังภาพ 
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- เมื่อคลิกเข้าไปที่หน้ากระดานเสวนา จะแสดงกระดานเสวนาที่สมาชิกสามารถตั้งกระทู้ได้ 

 
 

2. การเพิ่มกิจกรรมการบ้าน : แบบอัพโหลดไฟล์ 

ผู้สอนสามารถวัดและประเมินผลความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนที่มีต่อการเรียนในรายวิชา โดย

มอบหมายงานให้ผู้เรียนกลับไปท า ในรูปแบบรายงานที่เป็นไฟล์เอกสาร ไฟล์งานน าเสนอ หรือรูปแบบไฟล์งาน

อ่ืนๆ ผู้เรียนสามารถส่งงานโดยการอัพโหลดไฟล์ไว้ในระบบ LMS ไดด้ังนี้ 

- คลิกท่ีปุ่ม “ ” จากนั้นเลือก “Assignment” 

 
- เมื่อผู้สอนคลิกที่ Assignment จะเข้าสู่หน้าการสร้างการบ้าน ให้ผู้สอนใส่ชื่อหัวข้อการบ้าน และค าสั่ง/

รายละเอียดของการบ้านในช่อง “รายละเอียด” ดังภาพ 
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- การตั้งค่า Assignment 

การตั้งค่าการส่งการบ้าน มีส่วนที่ส าคัญ ดังนี้ 

1. Allow submissions from : วันที่และเวลาที่อนุญาตให้ผู้เรียนสามารถเริ่มส่งการบ้านได้ 

2. ก าหนดส่ง : วันที่และเวลาก าหนดส่งการบ้าน 

3. Cut-off date ก าหนดวันและเวลาที่ผู้เรียนจะไม่สามารถส่งงานได้อีก (ผู้สอนสามารถแก้ไข

เพ่ือเลื่อนวันออกไปได้) 

4. Always show description : เลือก “ใช่” หรือ “ไม่ใช่” ที่จะแสดงรายละเอียดในช่องค าสั่ง

หรือค าอธิบาย 
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- Submission types 

1. Submisstion types : เลือกแบบไฟล์ (File submissions)  

2. Submission comments คือการให้ผู้เรียนแสดงความคิดเห็นถึงผู้สอน จะเลือกหรือไม่เลือก

ก็ได้  

 
3. Maximum number of uploaded files : เลือกจ านวนครั้งสูงสุดที่ให้อัพโหลดไฟล์ได้ 

4. Maximum submission size : ก าหนดขนาดสูงสุดของไฟล์ที่อนุญาตให้ส่งได้ 

- เมื่อผู้สอนตั้งค่าต่างๆ แล้วคลิก  จะแสดงผลหน้ารายวิชาดังภาพ 

 
- ในหน้าของผู้เรียนจะแสดงหน้าจอดังภาพ เมื่อผู้เรียนต้องการส่งการบ้าน ให้คลิกที่ปุ่ม
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- ท าการอัพโหลดไฟล์ จากนั้นกดบันทึกการเปลี่ยนแปลง 

 
- ในหน้าของผู้สอนจะแสดง จ านวนผู้เรียนที่ส่งการบ้าน ให้ผู้สอนคลิกท่ี “

” 

 
- จะแสดงผู้เรียนที่ส่งการบ้าน 
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3. การเพิ่มกิจกรรมการบ้าน : ส่งแบบค าตอบออนไลน์ 

เป็นการถามค าถามแล้วให้ผู้เรียนพิมพ์ค าตอบลงไปในระบบ LMS ได้เลย โดยมีขั้นตอนการท าดังนี้ 

- คลิกท่ีปุ่ม “ ” จากนั้นเลือก “Assignment” 

 
- เมื่อผู้สอนคลิกท่ี Assignment จะเข้าสู่หน้าการสร้างการบ้าน ให้ผู้สอนใส่ชื่อหัวข้อการบ้าน และ

ค าสั่ง/รายละเอียดของการบ้านในช่อง “รายละเอียด” ดังภาพ 

 
- การตั้งค่า Assignment 

1. Allow submissions from : วันที่และเวลาที่อนุญาตให้ผู้เรียนสามารถเริ่มส่งการบ้านได้ 

2. ก าหนดส่ง : วันที่และเวลาก าหนดส่งการบ้าน 

3. Cut-off date ก าหนดวันและเวลาที่ผู้เรียนจะไม่สามารถส่งงานได้อีก (ผู้สอนสามารถ

แก้ไขเพ่ือเลื่อนวันออกไปได้) 
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4. Always show description : เลือก “ใช่” หรือ “ไม่ใช่” ที่จะแสดงรายละเอียดในช่องค าสั่ง

หรือค าอธิบาย 

 
- Submission types 

5. Submisstion types : เลือกแบบไฟล์ (Online text)  

6. Submission comments คือการให้ผู้เรียนแสดงความคิดเห็นถึงผู้สอน จะเลือกหรือไม่เลือก

ก็ได้  

 
- เมื่อผู้สอนตั้งค่าต่างๆ แล้วคลิก  จะแสดงผลหน้ารายวิชาดังภาพ 

 
- ในหน้าของผู้เรียนจะแสดงหน้าจอดังภาพ เมื่อผู้เรียนต้องการตอบค าถาม ให้คลิกท่ีปุ่ม 
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- ท าการตอบค าถาม จากนั้นกดบันทึกการเปลี่ยนแปลง 

 
- ในหน้าของผู้สอนจะแสดง จ านวนผู้เรียนที่ส่งการบ้าน ให้ผู้สอนคลิกท่ี “

” 
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- จะแสดงผู้เรียนที่ส่งการบ้านแบบค าตอบออนไลน์ 

 
 

4. การให้คะแนนกิจกรรมการบ้าน 

- การให้คะแนนการบ้านที่ผู้เรียนส่ง ให้คลิกท่ีลิงค์ชื่อของการบ้านในหน้ารายวิชา 

 
- จะแสดงหน้าการบ้านพร้อมแสดงรายละเอียดของการบ้าน และก าหนดการส่ง ผู้สอนสามารถ

ตรวจสอบว่ามีผู้เรียนส่งการบ้านมาแล้วหรือไม่ โดยคลิกท่ี  “ ” 
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- จะแสดงหน้าการบ้านที่ส่ง โดยแสดงรายชื่อผู้เรียน คะแนนที่ได้ และไฟล์การบ้านที่ส่ง เป็นต้น โดย

ผู้สอนสามารถเลือกการซ่อนข้อมูลต่างๆ เช่น ซ่อนอีเมล์ ซ่อนรูปผู้เรียน ฯลฯ เพื่อสะดวกในการดูข้อมูลเฉพาะ

บางหัวข้อได้ โดยคลิกทีส่ัญลักษณ์ “ ” ใต้หัวข้อ หากต้องการเปิดการซ่อนให้คลิกท่ีสัญลักษณ์ “ ” ที่

หัวข้อนั้นๆ เป็นต้น 

  
- หากผู้สอนต้องการให้คะแนนการบ้านที่ส่ง ให้คลิกที่สัญลักษณ์ “ ” ในช่องคะแนนที่ได้

 
- จะแสดงหน้าให้คะแนน และแสดงความคิดเห็นที่มีต่อการบ้าน ผู้สอนสามารถให้คะแนนและแสดง

ความคิดเห็นต่อการบ้าน หรืออัพโหลดไฟล์ส่งไปยังผู้เรียน เมื่อระบุรายละเอียดแล้ว ให้คลิกปุ่ม “

”  
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- จะปรากฏคะแนนที่ได้ แสดงในช่อง “คะแนนที่ได้” ดังตัวอย่าง ได้ 8 เต็ม 10 คะแนน เป็นต้น 

 
- ผู้สอนสามารถดูคะแนนแบบตารางได้ที่เมนู “View gradebook” ได้ที่โมดูลการจัดการระบบ 

 
- หรือดาวน์โหลดการบ้านทั้งหมดที่ผู้เรียนส่งมาได้ที่เมนู “Download all submissions” ได้ที่โมดูล

การจัดการระบบเช่นเดียวกัน 

จะปรากฏหน้าแสดงผลดังภาพ 

ให้คลิกปุ่ม “ขั้นต่อไป” 
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5. การเพิ่มกิจกรรม : ห้องสนทนา 

 กิจกรรมห้องสนทนาหรือที่เรารู้จักกันในนาม Chat Room เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ผู้สอนสามารถสร้าง

ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนและผู้เรียนด้วยกันเอง เป็นการพูดคุยกันสดๆเหมือนการพูดคุยกันในห้องเรียน ด้วย

การส่งข้อความโต้ตอบกันได้ มีข้ันตอนดังนี้ 

- คลิกท่ีปุ่ม “ ” จากนั้นเลือก “ห้องสนทนา” 

 
-  เมื่อคลิกเข้ามายังห้องสนทนา จะปรากฏหน้าการตั้งค่ากระดานสนทนา โดยก าหนด

รายละเอียดการตั้งค่าต่างๆ ดังนี้ 

 ชื่อห้อง : ให้กรอกชื่อห้องสนทนา 

 ค าน า : ให้กรอกรายละเอียดของการสนทนา 

 การเสวนา : เป็นการระบุเวลาในการสนทนาของห้องในครั้งต่อไป 
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 เสวนาเรื่องนี้ซ้ า : 

o  ไม่ระบุเวลาสนทนา จะเป็นการเข้าห้องสนทนาได้ในช่วงเวลาใดก็ได้ 

o ไม่มีการซ้ าหัวข้อสนทนา เฉพาะเวลาที่ระบุเท่านั้น 

o เวลาเดียวกันนี้ทุกวัน 

o เวลาเดียวกันนี้ทุกสัปดาห์ 

 บันทึกการเสวนาครั้งที่ผ่านมา : ให้เลือก ไม่มีการลบข้อความ 

 ทุกคนสามารถดูการเสวนาทุกครั้งท่ีผ่านมาได้ : ก าหนดให้นักศึกษาสามารถเข้าไปดู

การเสวนาที่ผ่านมาของห้องสนทนานี้ได้หรือไม่ 

- เมื่อระบุรายละเอียดเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้คลิกที่ปุ่ม “ ” 

 
 -  จะมีลิงค์สนทนาที่สร้างขึ้น 
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 - เมื่อคลิกเข้ามายังห้องสนทนา จะปรากฏรายละเอียดการใช้ห้องสนทนาตามที่ได้ตั้งเอาไว้ หาก

ต้องการเริ่มสนทนาให้คลิก “คลิกท่ีนี่เพ่ือสนทนา”  

 
 - จะปรากฏหน้าจอส าหรับการสนทนา ดังรูป 

 

- หากต้องการส่งข้อความเพ่ิมเติมสามารถคลิกท่ีเมนู “ ”
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6. การเพิ่มกิจกรรม : โพลล ์

 อาจารย์ผู้สอนสามารถสร้างโพลล์หรือการส ารวจความคิดเห็นหรือข้อมูลของนักเรียนขึ้น

ภายใน moodle ได้ โดยมีขั้นตอนดังนี้ 

- คลิกท่ีปุ่ม “ ” จากนั้นเลือก “ห้องสนทนา” 

 
- จะแสดงหน้า “เพ่ิมโพลล์ลงในหัวข้อ” เพ่ือก าหนดรายละเอียดกิจกรรมโพลล์ โดยสามารถจะตั้งค่า

ตัวเลือกได้โดยพิมพ์ลงไปที่ตัวเลือกซ่ึงแล้วแต่ว่าจะใช้ทั้งหมดกี่ตัวเลือก แล้วยังสามารถตั้งค่าการแสดงผลของ

โพลล์อีกด้วยว่าสามารถต้องการแสดงให้เห็นในแนวตั้งหรือแนวนอน หรืออนุญาตให้โพลล์อัพเดทหรือไม่ เป็น

ต้น 
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- ตัวอย่างการก าหนดรายละเอียดโพลล์ 

 

- เมื่อระบุรายละเอียดเสร็จ ให้คลิกท่ีปุ่ม “ ” เพ่ือแสดงผล 

- จะมีกิจกรรมโพลล์ที่สร้างขึ้นในหน้ารายวิชา 

 
- เมื่อคลิกเข้ามาหน้าโพลล์ จะปรากฏรายละเอียดตามโพลล์ที่ตั้งไว้ 
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7. การเพิ่มกิจกรรม : Wiki 

 อาจารย์ผู้สอนสามารถสร้างวิกิพีเดียเพ่ือให้ผู้เรียนสามารถร่วมกันสร้างเนื้อหาออนไลน์ เช่น 

ค าศัพท์ หนังสือ บทกวี บันทึกการท างานหรือการประชุม ฯลฯ ในหัวข้อที่ก าหนด โดยมีขั้นตอนดังนี้ 

- คลิกท่ีปุ่ม “ ” จากนั้นเลือก “Wiki” 

 
- ก าหนดรายละเอียดต่างๆ ที่ส าคัญดังนี้ 

Wiki name : ก าหนดชื่อหัวข้อที่ปรากฏในหน้ารายวิชา 

Description : ระบุรายละเอียดหรือค าสั่ง 

First page name : ระบุชื่อให้กับ wiki เพ่ือแสดงในหน้าแรกของ wiki 

 
 

- เมื่อระบุรายละเอียดเสร็จ ให้คลิกท่ีปุ่ม “ ” เพ่ือแสดงผล 
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- ผู้สอนและผู้เรียนสามารถเข้าไปแก้ไขข้อมูลร่วมกัน โดยคลิกเข้าไปที่ link ที่สร้างขึ้น จากนั้นคลิกที่

เมนู “Create page” 

 

 - พิมพ์ข้อมูลที่ต้องการ หรือแก้ไขข้อมูลร่วมกับผู้เรียน นอกจากนี้ผู้สอนยังสามารถดูประวัติการแก้ไข 

ได้ที่เมนู “History” หรือเพ่ิมค าแนะน าได้ที่เมนู “comment” 
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8. การเพิ่มกิจกรรม : แบบทดสอบ 

กิจกรรมแบบทดสอบจะใช้ส าหรับวัดความรู้ความเข้าใจ วัดผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน ที่มีต่อเนื้อหาหรือ

บทเรียนที่ศึกษา ซึ่ง Moodle สามารถสร้างแบบทดสอบได้อย่างหลากหลาย ทั้งค าถามปรนัย อัตนัย ถูก/ผิด 

เติมค าในช่องว่าง แบบจับคู่ เป็นต้น รวมไปถึงผู้สอนสามารถน าเข้าค าถามจากแหล่งภายนอกได้ครั้งละหลาย

ค าถาม จึงเพ่ิมความสะดวกในการสร้างแบบทดสอบเป็นอย่างมาก 

ในการสร้างกิจกรรมแบบทดสอบ ผู้สอนจะต้องสร้างชื่อของแบบทดสอบก่อน เช่น แบบทดสอบก่อน

เรียน จากนั้นจึงสร้างหมวดหมู่ค าถาม และเลือกค าถามให้เข้ามาอยู่ในหมวดหมู่ของแบบทดสอบนั้น 

- การเพ่ิมชื่อของแบบทดสอบสามรถท าได้โดย คลิกท่ีปุ่ม “ ” จากนั้น

เลือก “Assignment” 

 
- จะแสดงหน้า “เพ่ิมแบบทดสอบลงในหัวข้อ” เพ่ือก าหนดรายละเอียดกิจกรรมแบบทดสอบ 
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- โดยสามารถก าหนดรายละเอียดที่จ าเป็น ดังนี้ 

 Timing หน้าแบบทดสอบจะมีวันที่เริ่มให้ท า และวันหมดเขต (หมดเวลาท าแบบทดสอบ) 

ดังนั้น ผู้เรียนจะสามารถท าแบบทดสอบได้ในช่วงเวลานี้เท่านั้น เวลาดังกล่าวผู้สอนสามารถเปลี่ยนแปลงได้ใน

ภายหลัง 

 “ให้เวลา” คือเวลาที่ผู้สอนก าหนดให้ผู้เรียนใช้ในการท าแบบทดสอบชุดนี้ เมื่อหมดเวลาท า

แบบทดสอบระบบจะท าการส่งค าตอบที่ผู้เรียนท าได้ ณ เวลานั้น เข้าสู่ระบบ แต่หากผู้เรียนคลิก Back แล้ว

กลับมาท าค าถามใหม่ คะแนนที่ได้จะเป็น 0 คะแนน หากไม่ต้องการจ ากัดเวลาในการท าให้ตั้งค่าเป็น 0 

 
  คะแนนที่ได้ ถ้าหากผู้สอนให้ผู้เรียนท าแบบทดสอบนี้มากกว่าหนึ่งครั้ง ก็ให้เลือกว่าจะคิด

คะแนนในการท าทั้งหมดอย่างไร ซึ่งจะมีคะแนนสูงสุด คะแนนเฉลี่ย ของทุกครั้ง คะแนนที่ได้จากการท าครั้ง

แรก หรือคะแนนที่ได้จากการท าครั้งสุดท้าย 

 
  Layout ก าหนดให้มีการ Random ค าถาม ก าหนดจ านวนการแสดงค าถามต่อหน้า 

 
  Question behavior สลับค าตอบหรือสลับภายในค าถาม เป็นการเปลี่ยนล าดับของ

ค าตอบให้สลับกันภายในค าถามข้อนั้นๆ ซึ่งจะใช้ในค าถามปรนัยและจับคู่ 
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  Review options  ก าหนดการแสดงผลให้แสดงผลทันทีหลังการท าแบบทดสอบ แสดงผล

ขณะที่ท าข้อสอบ หรือแสดงผลหลังปิดแบบทดสอบ 

 
  Extra restrictions on attempts เป็นการก าหนดความปลอดภัย (ไม่ต้องก าหนด) 

 
  Overall feedback เป็นการก าหนด feedback หลังการท าแบบทดสอบ เช่นถ้าได้ 100% 

จะข้ึนข้อความแสดงความยินดี ถ้าได้ต่ ากว่า 50% ขึ้นข้อความแสดงความเสียใจ เป็นต้น 

 



NPRU LMS [การใช้งานระบบจัดการเรียนการสอนออนไลน]์ 

 

76 
 

 การตั้งค่าโมดูลปกติ เป็นการก าหนดคุณสมบัติต่างๆเพ่ิมเติม โดยทั่วไปให้ใช้ค่าเดิมของระบบ เมื่อ

ก าหนดค่าต่างๆเรียบร้อยแล้ว คลิก “ ” 

 
จะปรากฏหัวข้อแบบทดสอบก่อนเรียนที่เราสร้างข้ึน หากต้องการแก้ไขกดสัญลักษณ์ “ ” 

 
 

9. การสร้างประเภทแบบทดสอบ 

 นอกจากนี้ผู้สอนสามารถสร้างประเภทแบบทดสอบย่อยๆได้ เช่น ในรายวิชาที่มีผู้สอนหลายท่าน หรือ

สามารถแบ่งข้อสอบออกเป็นบทหรือเป็นหน่วยๆได้ ซึ่งแต่ละหน่วยอาจจะมีจ านวนข้อสอบที่ไม่เท่ากัน โดยมี

ขั้นตอนการท าดังนี้  

- คลิกท่ีชื่อแบบทดสอบที่สร้างขึ้น

 

- จะปรากฏหน้าจอดังภาพ ให้คลิกที่ “ ”  
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 - เพ่ิมค าถามในหน้าที่ 1 โดยคลิกที่ “ ” 

 
 - จะปรากฏหน้าจอส าหรับเลือกค าถามประเภทต่างๆ  
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 การสร้างค าถามแบบปรนยั (Multiple choice) 

 - เลือกประเภทค าถาม Multiple choice แล้วกด “ ” 

 
 

  -  จะปรากฏหน้าสร้างค าถาม ในช่อง category ให้คลิกเลือกประเภทย่อยที่ต้องการออก

แบบทดสอบ 
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  - ตั้งชื่อค าถามที่ต้องการ 

 
  -  ก าหนดคะแนน และองค์ประกอบส าหรับการหักคะแนน 

 ที่ One or multiple answers? ให้เลือกเป็น One answer only เพ่ือให้

ตอบไปตัวเลือกเดียว 

 Shuffle the choice? ให้ท าเครื่องหมาย / 

 Number of choice? เลือกรูปแบบของข้อความหน้าตัวเลือก จะให้เป็น

แบบตัวอักษร หรือตัวเลข 

 
  - ระบุค าตอบที่ต้องการลงในช่อง ค าตอบ 

  ข้อที่ผิดในช่องคะแนนที่ได้ให้เลือกเป็น ไม่มี 

 ข้อที่ถูกในช่องคะแนนที่ได้ให้เลือกเปอร์เซ็นต์การให้คะแนนเป็น 100% 

(หรือระดับเปอร์เซ็นต์การให้คะแนนที่ต้องการ) 
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 ที่ feedback ให้พิมพ์ค าตอบที่ต้องการแสดงให้ผู้เรียนทราบหลังท าข้อสอบ

ข้อนี้เสร็จ (กรณีท่ีไม่ต้องการให้ผู้เรียนทราบข้อที่ถูก ก็ไม่ต้องพิมพ์ค่าใดๆ

เข้าไป) ดังตัวอย่าง 

 

  -  เมื่อก าหนดค่าเสร็จแล้ว คลิกที่ปุ่ม “ ” ด้านล่างสุด  

  - จะแสดงค าถามท่ีสร้างขึ้นในหน้า 1 หากต้องการสร้างค าถามข้อต่อไปให้คลิกท่ี “

” 

 
- สร้างค าถามตามวิธีดังกล่าวข้างต้นอีกครั้งจนครบทุกข้อ 

  

 



NPRU LMS [การใช้งานระบบจัดการเรียนการสอนออนไลน]์ 

 

81 
 

การสร้างค าถามแบบอัตนัย (Short Answer Question) 

ค าถามแบบข้อเขียน หรืออัตนัย เป็นค าถามที่ผู้เรียนต้องระบุค าตอบลงไปเองในช่องค าตอบ โดยต้อง

ตอบให้เหมือนกันทุกตัวอักษร ห้ามเว้นวรรค มิฉะนั้นจะถือว่าผิด ค าถามประเภทนี้เหมาะส าหรับในการถาม

ข้อความสั้นๆ เช่น ค าย่อ หรือค าถามที่มีค าตอบเป็นตัวเลข โดยมีขั้นตอนการสร้างค าถามมีดังนี้ 

- คลิกเลือกประเภทค าถามที่ต้องการ 

 
  - ระบุชื่อและค าถามของแบบทดสอบ 
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  - ระบุค าตอบ และก าหนดช่วงคะแนนเป็น 100% สามารถระบุค าตอบที่ถูกต้องได้หลาย

ค าตอบ กรณีท่ีเป็นข้อความท่ีเป็นตัวพิมพ์เล็ก และพิมพ์ใหญ่ เช่น ค าศัพท์ เป็นต้น 

  

  - เมื่อด าเนินการเสร็จแล้วคลิกปุ่ม “ ” จะปรากฏค าถามที่เราสร้างขึ้น 

คลิกท่ีปุ่ม “ ” เพ่ือดูตัวอย่าง 

 
-  ตัวอย่างค าถามแบบ (Short Answer Question) 
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10. การจัดการค าถามผ่านทางไอคอนจัดการค าถาม 

เมื่อผู้สอนสร้างค าถามเรียบร้อยแล้ว สามารถก าหนดได้ว่าจะแสดงค าถามหน้าละกี่ข้อ ดังตัวอย่าง 

หน้า 1 แสดงค าถามจ านวน 3 ข้อ หน้าที่ 2 แสดงค าถามจ านวน 2 ข้อ ซึ่งในแต่ละหน้าจะสามารถแสดงค าถาม

ได้หลายประเภท หากต้องการเพิ่มหน้าให้คลิกท่ี “ ” 

 
 

ผู้สอนสามารถท าการแก้ไข และเปลี่ยนแปลงข้อสอบที่สร้างไว้แล้วได้ ผ่านทางไอคอนจัดการค าถามได้ 

ดังนี้ 

ไอคอน ค าอธิบาย 

 แก้ไขค าถาม 

 ดูตัวอย่าง 

 ย้ายค าถามลงข้างล่าง 

 ย้ายค าถามข้ึนข้างบน 

 ลบค าถาม 
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เมื่อคลิกปุ่มดูตัวอย่าง “ ” จะแสดงตัวอย่างดังนี้ 

 
 

11. การสร้างคลังข้อสอบ 

 ผู้สอนสามารถสร้างข้อสอบเป็นจ านวนมาก เก็บไว้ในคลังข้อสอบเพ่ือให้สามารถเลือกข้อสอบมา

ประเมินผลได้ตามต้องการ โดยมีขั้นตอนดังนี้ 

 - ผู้สอนสร้างแบบทดสอบขึ้นมาหนึ่งชุดตามวิธีการสร้างชุดข้อสอบ จากนั้นคลิกท่ีชื่อแบบทดสอบที่เรา

สร้างข้ึน 

 
- จะปรากฏหน้าจอการสร้างแบบทดสอบขึ้นมาใหม่ ให้คลิกที่ “แก้ไขแบบทดสอบ” 
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 - ที่หน้าชุดข้อสอบที่ผู้สอนสร้างข้ึน จะมี เมนู “Questions Bank Contents” ให้ผู้สอนคลิกท่ี 

“แสดง” 

 
 - จะปรากฏหน้าต่างใหม่ข้ึนมาด้านขวามือ ในช่อง “Select a category” ให้เลือกชุดของ

แบบทดสอบที่เราสร้างไว้ 

 
 - จากนั้นคลิก “Create a new question” เพ่ือสร้างค าถาม  

 

สร้างค าถามตามวธีิการท่ีได้กลา่วมาแล้ว 
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- ข้อสอบที่ผู้สอนสร้างขึ้น จะไปปรากฏอยู่ในคลังข้อสอบ  

 
- คลิกเลือกข้อสอบที่ผู้สอนต้องการ โดยคลิกเครื่องหมายถูกที่ช่องสี่เหลี่ยมด้านหน้าค าถาม แล้วท า

การคลิกที่ปุ่ม “เพ่ิมเข้าไปในแบบทดสอบ” 

 
- ข้อสอบที่เราเลือก จะไปปรากฏในหน้าแบบทดสอบ หากต้องการยกเลิกข้อสอบบางข้อ คลิก

เครื่องหมาย “ ”หลังข้อที่ผู้สอนต้องการลบออกจากหน้าแบบทดสอบ 
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12.การสลับต าแหน่งของกิจกรรมที่สร้างขึ้น 

 ในหน้ารายวิชาที่ผู้สอนสร้างขึ้น จะมีกิจกรรมต่างๆ มากมาย หากต้องการสลับต าแหน่งของกิจกรรมที่

สร้างข้ึนผู้สอนสามารถท าได้โดยการคลิกที่ปุ่ม   ให้เป็นสัญลักษณ์  

ในกรณีที่เราต้องการย้ายแบบทดสอบก่อนเรียน มาไว้ยังต าแหน่งที่ 1 ให้คลิกที่สัญลักษณ์ “ ” 
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- จับลากมาวางยังต าแหน่งที่ 1 

 
- แบบทดสอบก่อนเรียนก็จะไปปรากฏยังต าแหน่งที่ 1 เป็นต้น 
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13. การปรับย่อหน้า 

หากผู้สอนต้องการปรับระดับย่อหน้าของหัวข้อในแต่ละกิจกรรม ให้เยื้องในระดับที่แตกต่างกันไป 

สามารถท าได้โดยการคลิกท่ีสัญลักษณ์ “ ”  

 
 

 
 

14. การแก้ไขรายละเอียดกิจกรรม 

 หากผู้สอนต้องการแก้ไขรายละเอียดกิจกรรมที่ผู้สอนสร้างขึ้นมาแล้ว สามารถคลิกสัญลักษณ์ “ ” 

ในหัวข้อที่ผู้สอนต้องการแก้ไข 
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15. การลบกิจกรรม  

 หากผู้สอนต้องการลบกิจกรรมที่เคยสร้างขึ้นมาแล้ว ให้ผู้สอนคลิกที่ สัญลักษณ์ “ ”

 
 

16. การซ่อนกิจกรรม 

 หากผู้สอนไม่ต้องการให้ผู้เรียนเห็นกิจกรรมที่สร้างขึ้นมาแล้ว สามารถซ่อนกิจกรรมนั้นๆได้ โดยคลิกที่

สัญลักษณ์ “ ” หากต้องการเปิดการซ่อน ให้คลิกที่สัญลักษณ์ “ ” 
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17. การเปลี่ยนบทบาทเป็นผู้เรียน 

 โดยปกติหน้าบทเรียนของผู้สอนและผู้เรียนจะแตกต่างกัน เนื่องจากผู้สอนถูกก าหนดสิทธิ์ให้เป็นผู้

แก้ไขรายวิชา ดังนั้นหน้ารายวิชาของผู้สอนก็จะประกอบไปด้วยเครื่องมือต่างๆ และแสดงผลรายวิชาไม่

เหมือนกับหน้ารายวิชาของผู้เรียน หากผู้สอนต้องการดูในมุมมองของผู้เรียน สามารถท าได้โดยการคลิกท่ีเมนู 

“เปลี่ยนบทบาทเป็น” ที่โมดูล “การจัดการระบบ” 

 
- จากนั้นเลือก นักเรียน (ผู้สอนสามารถดูในบทบาทอ่ืนได้เช่นเดียวกัน) 

 
- เปรียบเทียบหน้ารายวิชาในมุมมองของผู้สอนและผู้เรียน 

มุมมองผู้สอน     มุมมองผู้เรียน 
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- เปลี่ยนบทบาทกลับมาเป็นผู้สอนดังเดิม คลิก “รายละเอียดเพ่ิมเติม” 

 
 

18. การเรียกดูรายละเอียดของกิจกรรมที่สร้างขึ้น 

 หากต้องการเรียกดูรายละเอียดของเนื้อหาในกิจกรรมต่างๆ ที่เราสร้างข้ึนนั้น สามารถท าได้โดยการ

น าเมาส์ไปคลิกในหัวข้อกิจกรรมต่างๆท่ีผู้สอนสร้างขึ้นได้ทันที ซึ่งจะปรากฏหน้าต่างของเนื้อหาในลักษณะที่

แตกต่างกันไปตามลักษณะของกิจกรรม ดังภาพตัวอย่าง 
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- ตัวอย่างการแสดงผลไฟล์ PDF 

 
- ตัวอย่างการแสดงผลแบบ book 
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บทท่ี 5 การอัพโหลดวดิีโอบนระบบ LMS โดยใช้ google account 

 หากอาจารย์ผู้สอนต้องการอัพโหลดไฟล์วิดีโอลงบนระบบ LMS ในกรณีที่ไฟล์วิดีโอมีขนาดใหญ่และมี

จ านวนมาก ผู้สอนสามารถอัพโหลดไฟล์วิดีโอลง youtube โดยใช้ google account ของมหาวิทยาลัย โดย

สามารถท าได้ดังนี้ 

1. การเข้าใช้งาน Google Apps ของมหาวิทยาลัย 

 1.1  พิมพ์ชื่อเว็บไซต์ webmail.npru.ac.th จะปรากฏหน้าจอดังรูป 

 

1.2  ในกรณีที่อาจารย์ยังไม่เคยเข้าใช้งานให้คลิก เมนู “ ” เพ่ือสมัครเข้า

ใช้บริการ โดยกรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนขอรับสิทธ์ตามที่ปรากฏบนหน้าจอ 
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 1.3 เมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว คลิกเมนู “ ” และรอรับอีเมล์แจ้ง username 

และ password ส าหรับเข้าใช้งาน 

 1.4 ในกรณีที่ผู้สอนเคยเข้าใช้งาน Google Apps ของมหาวิทยาลัยแล้ว คลิกที่เมนู “

” 
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1.5 กรอก Username ส าหรบัเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ต  

Username : XXXXXXX@webmail.npru.ac.th 

1.6 คลิกเมนู “ ” เพ่ือกรอก password 

 1.7 กรอกรหัสผ่านส าหรับเข้าใช้บริการ จากนั้นคลิก “ลงชือ่เข้าใช้งาน” 

 

mailto:XXXXXXX@webmail.npru.ac.th
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1.8 จะปรากฎหน้าแสดงอีเมล์ NPRU Google Account ดังภาพ 

 
 

2. การอัพโหลดวิดีโอโดยใช้ Google Apps ของมหาวิทยาลัย 

 เมื่อเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้ว ผู้สอนสามารถอัพโหลดวิดีโอลงบน youtube เพ่ือน ามาไว้ในรายวิชาที่

ได้ด าเนินการจัดท าบนระบบ NPRU LMS โดยมีขั้นตอนการอัพโหลดวิดีโอ ดังนี้ 

 2.1 คลิกท่ีสัญลักษณ์ Google Apps “ ” ที่เมนูด้านขวามือของระบบ 
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2.2 จะปรากฏหน้าแสดง Apps ต่างๆที่ให้บริการ ให้คลิกที่เมนู “อ่ืนๆ”  

 
 

2.3 จากนั้นเลือก เมนู “Youtube” 
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2.4 จะปรากฏหน้าเว็บไซต์ Youtube ที่มีการใช้งานผ่าน Google Account ของมหาวิทยาลัย ผู้สอน

สามารถท าการอัพโหลดวิดีโอได้ โดยคลิกที่เมนู “ ” มุมบนด้านขวามือของระบบ 

 
 

 2.5 จะปรากฏหน้าการอัพโหลดวิดีโอ ให้ผู้สอนคลิกเลือกไฟล์ที่ต้องการอัพโหลด หรือลากวางไฟล์

วิดีโอลงในช่องที่ก าหนด 
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 2.6 เมื่อคลิกลากไฟล์มาวางในช่องที่ก าหนดแล้ว จะปรากฏหน้าแสดงการอัพโหลด ผู้สอนสามารถเพ่ิม

รายละเอียดของวิดีโอ แท็กในการสืบค้น หรือก าหนดค่าการแสดงผลวิดีโอได้ตามต้องการ 

 
2.7 การตั้งค่าการแสดงผลของวิดีโอ  

 ผู้สอนสามารถตั้งค่าการแสดงผลของวิดีโอเพ่ือป้องกันการละเมิดลิขสิทธิ์ได้ ดังต่อไปนี้ 

 
  

เมนูภาษาไทย เมนูภาษาอังกฤษ การแสดงผล 

สาธารณะ Public บุคคลทั่วไปสามารถเข้าดูวิดีโอได้ 
ไม่แสดง Unlist เฉพาะผู้ที่มี Link สามารถเข้าดูวิดีโอได้ 

ส่วนตัว Private ไม่อนุญาตให้บุคคลทั่วไปเข้าดูวิดีโอ 

 **แนะน าอาจารย์ผู้สอนตั้งค่า “ไม่แสดง หรือ Unlist” เพ่ือป้องกันการละเมิดลิขสิทธิ์ 
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2.8 เมื่ออัพโหลดวิดีโอเรียบร้อยแล้ว คลิกเมนู “เสร็จสิ้น” 

 
  

2.9 ผู้สอนสามารถคัดลอก URL ที่ปรากฏไปใว้ในระบบ NPRU LMS ได ้(ศึกษาการเพ่ิมแหล่งข้อมูล

ประเภท URL ได้ที่หน้า 49) 
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2.10 ผู้สอนสามารถกลับมายังหน้าของตนเอง โดยคลิกสัญลักษณ์ “ ” มุมซ้ายบนของหน้าจอ 

จากนั้นเลือกเมนู “ช่องของฉัน” 

 
2.11 ผู้สอนสามารถอัพโหลดวิดีโอ ดูวิดีโอของตนเองหรือก าหนดค่าการแสดงผลต่างๆได้ที่นี่ 

 
 


